Estado do Pará
Câmara Municipal de Belém

ATA DA OCTAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.

No décimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara
Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Mauro Freitas. Este solicitou aos demais parlamentares que
fizessem o registro de suas presenças. Iniciou-se o Horário do Expediente e logo assumiu a direção dos trabalhos o
vereador Dr. Elenílson. Em seguida, Mauro Freitas subiu à tribuna e fez um apelo para que o povo de Belém atente ao
esforço desempenhado pela Prefeitura Municipal de Belém no sentido de combater o acúmulo de lixo nas ruas da
cidade. Criticou então o despejo de lixo nas ruas por parte da própria população. Manifestou que a manutenção da
limpeza das ruas não é dever exclusivo da PMB, pois também é necessária a colaboração dos munícipes. Em aparte,
comentaram o assunto os vereadores Émerson Sampaio e Marinor Brito. Findo seu pronunciamento, o vereador Mauro
Freitas reassumiu a presidência da Mesa e o vereador Dr. Elenílson subiu à tribuna. Este, após saudar os demais
presentes, informou estar atento aos diversos posicionamentos a respeito dos alagamentos na cidade, atribuindo parte
da culpa pelos transtornos causados pela chuva ao próprio cidadão, que despeja seu lixo nas vias públicas de forma
irregular. Em aparte, o vereador Gleisson apontou os esforços desenvolvidos pela PMB para evitar ao máximo os
transtornos causados pelos alagamentos. Em aparte, também comentou o assunto o vereador Sargento Silvano.
Pronunciou-se depois o vereador Fernando Carneiro e leu trecho de uma matéria publicada no site da Prefeitura
Municipal de Belém onde o prefeito Zenaldo Coutinho prometia, no ano de 2014, a realização de obras no Complexo de
Abastecimento do Jurunas, o que não foi realizado. Disse não ser o problema da precariedade uma exclusividade
daquela área de feira do Jurunas. Prometeu cobrar dos órgãos competentes uma resposta quanto ao abandono das
feiras e mercados de Belém. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Dr. Elenílson, pela
liderança do bloco Democracia Cristã - Avante, declarou seu voto ao candidato à presidência da república Jair
Bolsonaro. Disse estar consciente dos problemas deixados pelas administrações passadas do governo federal. Atento
à campanha de Jair Bolsonaro, manifestou ter constatado algumas semelhanças desta com a candidatura do expresidente Lula quanto ao entusiasmo e mobilização de seus eleitores. Pela liderança do PSOL, Fernando Carneiro
afirmou que o abandono das feiras do município de Belém, segundo os profissionais de saúde, é um problema de
natureza econômica, social e de saúde pública. Informou ter recebido uma denúncia de que na Unidade de Pronto
Atendimento da Terra Firme existe um aparelho de Raio-X que ainda não entrou em funcionamento pelo fato desta
UPA não possuir o devido isolamento. Registrou sua indignação com a incompetência na execução do projeto de
construção daquela unidade de saúde, que não previu o isolamento adequado para o equipamento de Raio-X. Em

aparte, comentou o tema o vereador Amaury da APPD. Pela liderança da Oposição, Amaury da APPD parabenizou
todos os vereadores que concorreram aos diversos cargos públicos nas eleições deste ano e foram eleitos conforme o
desejo popular. Criticou depois a execução da obras na Rua Felicidade que, segundo relatou, teve um orçamento inicial
estimado em 600 mil reais, mas que, devido provavelmente ao período de eleição, já está em andamento com um valor
reduzido a 150 mil reais. Entende que tal redução no orçamento terá reflexo na qualidade daquele serviço, ocasionando
transtornos a curto prazo. Pela bancada do PP, Émerson Sampaio parabenizou os vereadores eleitos para o cargo de
deputado. Chamou a atenção dos eleitores para o fato de os candidatos à presidência da República Jair Bolsonaro e
Fernando Haddad possuírem grande rejeição. Afirmou posteriormente que o resultado da eleição presidencial será
decidido entre o menos e o mais rejeitado. Denunciou que a Secretaria de Habitação estaria convocando a população
para inscrever-se no programa Minha Casa Minha Vida sendo que, até o final do ano, serão distribuídas 3500 casas.
Referiu ter tomado conhecimento de uma proposta absurda que garante a entrega da casa própria somente àqueles
que votarem em Márcio Miranda, candidato a governador do estado. Pelo bloco PSD - PTC, Sargento Silvano
sustentou a idéia de que, em todo ano de eleição, o cheque moradia é usado para a compra de votos. Defendeu mais
transparência no modo de fazer política para que todos concorram de forma equilibrada, sem o uso da máquina
pública. Como alguém que combate a velha forma de fazer política apontou Hélder Barbalho, candidato ao governo do
estado, externando seu apoio ao mesmo. Toré Lima, pela bancada do PRB, reiterou as declarações do vereador
Émerson Sampaio a respeito da compra de votos tendo como moeda de troca o cheque moradia. Defendeu a
aprovação do orçamento impositivo para possibilitar a diminuição da mendicância existente na hora de solicitar serviços
à Prefeitura Municipal de Belém. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos demais parlamentares
que registrassem suas presenças no painel eletrônico. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos
regimentalmente até a nova verificação de presença. Findos os dez minutos determinados, fez-se a nova verificação de
presença. Permanecendo a ausência de quórum, o presidente Mauro Freitas declarou então encerrada a sessão às
dez horas e quinze minutos. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Mauro Freitas, Rildo Pessoa, pelo bloco
Democracia Cristã - Avante; Marciel Manão, pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade; Sargento Silvano, pelo bloco
PSD - PTC; Gleisson, Igor Andrade, Moa Moraes, pelo bloco PSB - PSDB - PTB; Marinor Brito, Fernando Carneiro,
pela bancada do PSOL; Blenda Quaresma, pelo bloco MDB - PHS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT.
Justificaram suas ausências os vereadores França, Simone Kahwage, Paulo Bengtson, Igor Andrade, John Wayne,
Nehemias Valentim, Delegado Nilton Neves, Victor Dias e Henrique Soares. Estava licenciado do vereador Dr.
Chiquinho. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva
da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 17 de outubro de
2018.
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